
UCHWAŁA Nr JX..../A t/1 5  r.
Rady Gminy Brudzeń Duży 

z dnia ....2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Brudzeń Duży.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), 
oraz art. 229 pkt 3 - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. 
poz.267 z późn. zm.) Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala co 
natępuje:

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży złożonej 
za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez Panią 
Jolantę Wiśniewską i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Brudzeń Duży 
uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Brudzeń Duży do 
powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie 
skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z jej uzasadnieniem.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rafał Nowak
Przewodniczący Rady Gminy 

Rafał Nowak



Uzasadnienie

Pismem z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kancelaria Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej przekazała według właściwości skargę Pani Jolanty 
Wiśniewskiej z dnia 13 sierpnia 2015 r. Jak wynika z treści w/w pisma zawiera ono 
skargę na działalność Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Skarżąca informuje o trudnej sytuacji jej rodziny , gdyż z dniem 01 września 2015 
r. wraz z dwójką dzieci „pozostaną bez dachu nad głową" W piśmie zaznaczyła, że 
przez okres pięciu lat żyli bez prądu i wody. Miejsce, które obecnie zamieszkują 
muszą opuścić do dnia 01 września 2015 r. Dodała, że Wójt nie chce udzielić im 
pomocy.
Z informacji przedstawionej przez Wójta i Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Brudzeniu Dużym wynika, że:
Rodzina Państwa Wiśniewskich składa się z czterech osób, Pani Jolanta 

Wiśniewska I. 29,Pan Bogdan Wiśniewski 1.36 z dwójką małoletnich dzieci - uczniów 
Szkoły Podstawowej w Siecieniu.

Małżonkowie Jolanta i Bogdan Wiśniewscy w okresie 2004 -  2013 mieszkali w 
budynku gospodarczym przystosowanym do zamieszkania na terenie posiadłości 
rodzinnej Pana Bogdana Wiśniewskiego w miejscowości Siecień. W wyniku 
nieregularnego uiszczania opłat za energię elektryczną , matka Pana Bogdana w 
2008 r. odcięła jej dopływ. Pan Bogdan Wiśniewski własnym staraniem chciał 
podłączyć energię elektryczną, jednak matka jako właścicielka posesji nie wyraziła 
zgody na podłączenie energii. Wobec powyższego Rodzina przez kilka lat faktycznie 
pozostawała bez dostępu energii elektrycznej.

W listopadzie 2013 r. rodzina wynajęła mieszkanie w miejscowości Lasotki w 
zamian za pomoc w gospodarstwie rolnym, jednak w dniu 13.08.2015 r. jak twierdzi 
Pani Jolanta właściciel posesji wymówił im mieszkanie i wyznaczył termin 
opuszczenia lokalu do 13.08.2015 r.

Z informacji P.P. Wiśniewskich wynika, iż w ostatnim okresie czasu matka Pana 
Bogdana Wiśniewskiego przeprowadziła postępowanie spadkowe po zmarłym mężu. 
W wyniku tego postępowania Pani Marianna Wiśniewska nabyła prawo do budynków; 
mieszkalnego i gospodarczego , a pozostałą ziemię podzieliła na wszystkie dzieci w 
postaci działek. Pan Bogdan otrzymał działkę budowlaną o pow. 10 arów, natomiast 
z zajmowanego wcześniej mieszkania ma orzeczoną eksmisję. Małżonkowie 
Wiśniewscy twierdzą, iż sprawa odbyła się 24 lipca 2015 r., a oni nie mają jeszcze w 
swoim posiadaniu Postanowienia Sądu o eksmisji. W budynkach mieszkalnym i 
gospodarczym Pani Marianny Wiśniewskiej mieszka czworo rodzeństwa Pana 
Bogdana.

Rodzice Pani Jolanty Wiśniewskiej -P.P. Anna i Andrzej Wojciechowscy zam. W 
miejscowości Siecień tut. Gminy mają bardzo trudną sytuację mieszkaniową i nie 
mogą przyjąć na mieszkanie córki Jolanty z rodziną. Państwo Jolanta i Bogdan 
Wiśniewscy korzystają z pomocy tut. ośrodka pomocy społecznej od 2004 r. w formie 
zasiłków celowych, okresowych i dożywiania dzieci w szkole.
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W roku 2013 i 2014 rodzina korzystała z pomocy finansowej udzielonej przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym, jak również była objęta 
pomocą w formie dożywiania dzieci.
Ponadto Pani Jolanta Wiśniewska w 2012 r. brała udział w projekcie "Aktywna 
integracja w Gminie Brudzeń Duży" współfinansowanym ze środków Unii 
Europejskiej, ukończyła szkolenie jako sprzedawca, miała możliwość ukończenia 
prawa jazdy, nie wykazuje aktywności zawodowej.

Pan Bogdan Wiśniewski podejmuje prace tymczasowe na czas określony.
P.P. Wiśniewscy w dniu 14.08.2015 r. zgłosili się do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej o pomoc finansową na zakup odzieży i środków czystości ponieważ Pan 
Bogdan zarejestrował się w Urzędzie Pracy nie nabył prawa do zasiłku dla 
bezrobotnych.

Również w dniu 14.08.2015 r. Pani Jolanta Wiśniewska zwróciła się po raz 
pierwszy z pismem do Wójta Gminy Brudzeń Duży o przydzielenie mieszkania 
socjalnego. Z uwagi na to, iż Gmina nie posiada w swych zasobach mieszkaniowych 
mieszkań socjalnych, wyłącznie komunalne, które obecnie są wynajęte i w 
najbliższym czasie nie jest przewidziana poprawa sytuacji lokalowej, z uwagi na brak 
środków z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych.

Podjęto ustalenia o wynajęciu stancji i pomocy przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w opłatach za pierwszy miesiąc

Należy zaznaczyć, że małżonkowie Wiśniewscy są osobami zdrowymi i nie mają 
przeciwwskazań do podejmowania zatrudnienia.
Wobec powyższego skargę na Wójta Gminy Brudzeń Duży w kwestii dotyczącej braku 
udzielenia pomocy, uznaje się za bezzasadną.
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